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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajaohjelmasta 
vuosiksi 2014–2020
(COM(2011)0707 – C7-0397/2011 – 2011/0340(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0707),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 169 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0397/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 28. maaliskuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;
2. huomauttaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyt rahoituspuitteet ovat vain ohjeelliset ja 

että niitä ei voida vahvistaa ennen kuin monivuotista rahoituskehystä vuosiksi 2014–2020 
koskevasta asetuksesta on päästy sopimukseen;

3. toistaa kantansa, että jollei uuteen monivuotiseen rahoituskehykseen oteta riittävästi 
lisävaroja, unioni ei kykene huolehtimaan nykyisistä poliittisista prioriteeteista eikä 
Lissabonin sopimuksen myötä tulleista uusista tehtävistä saati vastaamaan 
ennakoimattomiin tilanteisiin; korostaa, että vaikka seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen varojen tasoa korotettaisiin viisi prosenttia vuoden 2013 tasoon 
verrattuna, voidaan vain rajoitetusti edistää sitä, että unionin sovitut tavoitteet saavutetaan, 
unionin sitoumukset täytetään ja unionin yhteisvastuullisuuden periaatetta noudatetaan; 

4. pyytää komissiota tekemään tarvittaessa ehdotuksen ohjelman rahoitusohjetta koskevan 
määrän mukauttamisesta heti, kun monivuotinen rahoituskehys on hyväksytty.

5. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

6. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C ....
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Kuluttajaohjelmalla vuosiksi 2014–
2020 (jäljempänä 'ohjelma') olisi 
edistettävä korkeatasoisen 
kuluttajansuojan toteutumista sekä 
tuettava mahdollisimman hyvin kasvua ja 
kilpailukykyä koskevia Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteita. Sen vuoksi siihen 
on sisällytettävä näkökohtia, jotka liittyvät 
unionin digitaalistrategiaan 
(varmistetaan, että digitalisoituminen 
todella lisää kuluttajien hyvinvointia), 
kestävään kasvuun (lisätään 
kulutusmallien kestävyyttä), sosiaaliseen 
osallisuuteen (otetaan huomioon muita 
heikommassa asemassa olevien 
kuluttajien erityistilanne ja ikääntyvän 
väestön tarpeet) ja älykkääseen 
sääntelyyn (kulutusmarkkinoiden 
valvonta älykkään ja kohdennetun 
sääntelyn perustana).

Or. fr

Entinen johdanto-osan 1 a kappale, sillä ranskankielisen toisinnon numerojärjestys on 
virheellinen.

Perustelu

Ce programme doit permettre à l'Union de répondre aux nouveaux défis posés par la 
politique des consommateurs à l'horizon 2020. Il est en ce sens justifié de le tourner 
davantage vers le futur en rappelant les objectifs de la stratégie Europe2020 pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive qui prenne en compte le développement de 
l'environnement numérique, la complexité croissante de la prise de décision, la nécessité 
d'opter pour des habitudes de consommation plus durables et de prendre en compte le 
vieillissement de la population et l'inclusion des personnes vulnérables.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Komission [... toukokuuta 2012] 
hyväksymässä kuluttajapoliittisessa 
toimintasuunnitelmassa määritellään 
unionin kuluttajapolitiikan strategiakehys 
tuleviksi vuosiksi ja tuetaan kuluttajien 
etujen toteutumista kaikessa unionin 
politiikassa. Toimintasuunnitelman 
tavoitteena on luoda strategia sellaisten 
toimien toteuttamiseksi, joilla tuetaan 
tehokkaasti ja vaikuttavasti kuluttajia 
heidän elämänsä kaikissa vaiheissa 
huolehtimalla siitä, että heille tarjottavat 
tuotteet ja palvelut ovat turvallisia, 
tarjoamalla heille tietoa ja valistusta, 
tukemalla kuluttajajärjestöjä, lujittamalla 
kuluttajien oikeuksia ja heidän 
oikeussuoja- ja muutoksenhakukeinojaan 
sekä noudattamalla lainsäädäntöä.

Or. fr

Entinen johdanto-osan 1 b kappale, sillä ranskankielisen toisinnon numerojärjestys on 
virheellinen.

Perustelu

On tärkeää viitata kuluttajapoliittiseen toimintasuunnitelmaan ja huolehtia siitä, että 
strategia ja rahoitusohjelma ovat johdonmukaisia keskenään.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tässä asetuksessa otetaan huomioon 
taloudellinen, yhteiskunnallinen ja 
tekninen ympäristö ja niihin liittyvät uudet 
haasteet. Tästä ohjelmasta rahoitetuilla 

(3) Tässä asetuksessa otetaan huomioon 
taloudellinen, yhteiskunnallinen ja 
tekninen ympäristö ja niihin liittyvät uudet 
haasteet. Tästä ohjelmasta rahoitetuilla 
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toimilla pyritään etenkin ratkaisemaan 
kysymyksiä, jotka liittyvät 
globalisoitumiseen, digitalisoitumiseen, 
tarpeeseen lisätä kulutusmallien 
kestävyyttä, väestön ikääntymiseen ja 
sosiaaliseen syrjäytymiseen sekä muita 
heikommassa asemassa oleviin kuluttajiin. 
Etusijalle olisi asetettava kuluttajien etujen 
sisällyttäminen kaikkeen yhteisön 
politiikkaan SEUT-sopimuksen 12 artiklan 
mukaisesti. Yhteensovittaminen unionin 
muiden politiikan alojen ja ohjelmien 
kanssa on keskeinen tekijä varmistettaessa, 
että kuluttajien etu otetaan 
kokonaisvaltaisesti huomioon muilla 
politiikan aloilla. Yhteisvaikutusten 
edistämiseksi ja päällekkäisyyksien 
välttämiseksi muista unionin rahastoista ja 
ohjelmista olisi niiden kattamilla aloilla 
tuettava taloudellisesti kuluttajien etujen 
huomioon ottamista. 

toimilla pyritään etenkin ratkaisemaan 
kysymyksiä, jotka liittyvät 
globalisoitumiseen, digitalisoitumiseen, 
kuluttajien päätöksenteon 
monimutkaistumiseen, tarpeeseen lisätä 
kulutusmallien kestävyyttä, väestön 
ikääntymiseen ja sosiaaliseen 
syrjäytymiseen sekä muita heikommassa 
asemassa oleviin kuluttajiin. Etusijalle olisi 
asetettava kuluttajien etujen sisällyttäminen 
kaikkeen yhteisön politiikkaan SEUT-
sopimuksen 12 artiklan mukaisesti. 
Yhteensovittaminen unionin muiden 
politiikan alojen ja ohjelmien kanssa on 
keskeinen tekijä varmistettaessa, että 
kuluttajien etu otetaan kokonaisvaltaisesti 
huomioon muilla politiikan aloilla. 
Yhteisvaikutusten edistämiseksi ja 
päällekkäisyyksien välttämiseksi muista 
unionin rahastoista ja ohjelmista olisi 
niiden kattamilla aloilla tuettava 
taloudellisesti kuluttajien etujen huomioon 
ottamista.

Or. fr

Entinen johdanto-osan 2 kappale, sillä ranskankielisen toisinnon numerojärjestys on 
virheellinen.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) On tärkeää parantaa kuluttajansuojaa. 
Jotta tämä yleistavoite voidaan saavuttaa, 
olisi määritettävä erityistavoitteita, jotka 
koskevat turvallisuutta, kuluttajavalistusta 
ja -kasvatusta, oikeuksia ja 
oikeussuojakeinoja sekä kuluttajien 
oikeuksien täytäntöönpanoa. Ohjelman 
perusteella toteutettujen toimenpiteiden 
merkitystä ja vaikutuksia olisi seurattava ja 
arvioitava säännöllisin väliajoin. 
Kuluttajapolitiikan arviointia varten olisi 
kehitettävä indikaattoreita.

(5) On tärkeää parantaa kuluttajansuojaa. 
Jotta tämä yleistavoite voidaan saavuttaa, 
olisi määritettävä erityistavoitteita, jotka 
koskevat turvallisuutta, kuluttajavalistusta 
ja -kasvatusta, kuluttajajärjestöjen 
tukemista, oikeuksia ja oikeussuojakeinoja 
sekä kuluttajien oikeuksien 
täytäntöönpanoa. Ohjelman perusteella 
toteutettujen toimenpiteiden merkitystä ja 
vaikutuksia olisi seurattava ja arvioitava 
säännöllisin väliajoin. Kuluttajapolitiikan 
arviointia varten olisi kehitettävä 
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indikaattoreita, joita voidaan täydentää 
asiayhteyteen liittyvillä seikoilla.

Or. fr

Entinen johdanto-osan 4 kappale, sillä ranskankielisen toisinnon numerojärjestys on 
virheellinen.

Perustelu

Kuluttajajärjestöjen tukeminen on merkityksellisyytensä vuoksi oma tavoitteensa, joka on 
erikseen mainittava.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) On tärkeää lujittaa kuluttajien 
luottamusta. Tämän tavoitteen 
toteutumiseksi on vahvistettava 
toimintaedellytyksiä erityisesti 
myöntämällä asianmukaista taloudellista 
tukea kuluttajajärjestöjen ja Euroopan 
kuluttajakeskusten kaltaisille tahoille, 
jotka tarjoavat kuluttajille tietoa ja apua, 
jotta nämä pystyvät käyttämään 
oikeuksiaan ja tarkoituksenmukaisia 
riitojenratkaisumekanismeja, ja joilla on 
valmiudet parantaa kuluttajansuojaa ja 
kuluttajien luottamusta toimimalla 
paikalla ja tarjoamalla räätälöityä apua, 
tietoa ja valistusta.

Or. fr

Entinen johdanto-osan 4 a kappale, sillä ranskankielisen toisinnon numerojärjestys on 
virheellinen.

Perustelu

Kuluttajajärjestöillä on ratkaiseva merkitys tiedon jakamisessa, kuluttajien auttamisessa 
käyttämään oikeuksiaan sekä heidän etujensa ajamisessa uutta lainsäädäntöä laadittaessa. 
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä 
olisi soveltuvissa tapauksissa edistettävä 
yhteistyötä ohjelmaan osallistumattomien 
kolmansien maiden kanssa ottaen 
huomioon mahdolliset asiaan vaikuttavat 
sopimukset näiden maiden ja unionin 
välillä.

(11) Kun otetaan huomioon 
tuotantoketjun globalisoituminen ja 
markkinoiden yhä suurempi keskinäinen 
riippuvuus, ohjelman täytäntöönpanon 
yhteydessä olisi edistettävä yhteistyötä 
ohjelmaan osallistumattomien kolmansien 
maiden kanssa ottaen huomioon 
mahdolliset asiaan vaikuttavat sopimukset 
näiden maiden ja unionin välillä.

Or. fr

Entinen johdanto-osan 10 kappale, sillä ranskankielisen toisinnon numerojärjestys on 
virheellinen.

Perustelu

Globalisoitumisen ja kansainvälisen kaupan kasvun vuoksi on tarpeen lisätä yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa, joihin vuonna 2010 kohdistui vähintään 73 prosenttia unionin 
lainsäädännössä asetettujen vaatimusten vastaisia tuotteita koskevista ilmoituksista.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta joitakin tämän asetuksen muita 
kuin keskeisiä osia voitaisiin muuttaa, 
komissiolle olisi SEUT-sopimuksen
290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta 
antaa säädöksiä, jotka koskevat liitteessä II 
vahvistettujen indikaattoreiden 
mukauttamista. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijoiden kuulemiset. Komission 
olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan 
ja laatiessaan varmistettava, että 

(12) Jotta joitakin tämän asetuksen muita 
kuin keskeisiä osia voitaisiin muuttaa ja 
täydentää, komissiolle olisi Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta 
antaa säädöksiä, jotka koskevat vuotuisten 
työohjelmien hyväksymistä ja liitteessä II 
vahvistettujen indikaattoreiden 
mukauttamista sekä liitteessä I esitetyn, 
toimia koskevan luettelon täydentämistä. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
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asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. fr

Entinen johdanto-osan 11 kappale, sillä ranskankielisen toisinnon numerojärjestys on 
virheellinen.

Perustelu

Vuotuisten työohjelmien hyväksyminen tuo mukanaan poliittisia valintoja, joiden 
tarkoituksena on täsmentää ja siis täydentää perussäädöksessä vahvistettuja ensisijaisia 
tavoitteita ja toteutettavia toimia samoin kuin rahoitusvarojen jakamista, minkä vuoksi 
komissiolle on syytä siirtää valtaa SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. Myös päätös 
liitteessä I olevan toimia koskevan luettelon täydentämisestä samankaltaisilla toimilla olisi 
tehtävä delegoidun säädöksen muodossa SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa 
vuotuisten työohjelmien hyväksymisen 
osalta. Tätä valtaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti. Koska 
ohjelmassa ei vahvisteta 
tuoteturvallisuutta koskevia kriteereitä, 
vaan sillä pyritään antamaan 
rahoitustukea tuoteturvallisuutta 
koskevan politiikan 

Poistetaan.



PE486.107v01-00 12/54 PR\897379FI.doc

FI

täytäntöönpanovälineisiin, ja koska 
kyseiset määrärahat ovat suhteellisen 
vähäisiä, on asianmukaista soveltaa 
neuvoa-antavaa menettelyä.

Or. fr

Entinen johdanto-osan 12 kappale, sillä ranskankielisen toisinnon numerojärjestys on 
virheellinen.

Perustelu

Vuotuisten työohjelmien hyväksyminen tuo mukanaan poliittisia valintoja, joiden 
tarkoituksena on täsmentää ja siis täydentää perussäädöksessä vahvistettuja ensisijaisia 
tavoitteita ja toteutettavia toimia samoin kuin rahoitusvarojen jakamista, minkä vuoksi 
komissiolle on syytä siirtää valtaa SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. Vrt. johdanto-
osan 11 kappale.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman tavoitteena on tukea 
kuluttajapolitiikan yleistavoitetta tehdä 
vaikutusvaltaisesta kuluttajasta 
sisämarkkinoiden keskeinen toimija.
Ohjelma pyrkii tähän myötävaikuttamalla
kuluttajien terveyden, turvallisuuden ja 
taloudellisten etujen suojaamiseen sekä
edistämällä kuluttajien oikeutta 
tiedonsaantiin ja koulutukseen ja oikeutta 
järjestäytyä etujensa valvomiseksi.
Ohjelmalla täydennetään, tuetaan ja 
seurataan jäsenvaltioiden toteuttamaa 
politiikkaa.

Ohjelman tavoitteena on tukea 
kuluttajapolitiikan yleistavoitetta tehdä 
vaikutusvaltaisesta kuluttajasta 
sisämarkkinoiden keskeinen toimija.
Ohjelma pyrkii tähän osana älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
yleistä strategiaa siten, että se 
myötävaikuttaa kuluttajien terveyden, 
turvallisuuden ja taloudellisten etujen 
suojaamiseen sekä edistää kuluttajien 
oikeutta tiedonsaantiin ja koulutukseen ja 
oikeutta järjestäytyä etujensa valvomiseksi.
Ohjelmalla täydennetään, tuetaan ja 
seurataan jäsenvaltioiden toteuttamaa 
politiikkaa.

Or. fr

Perustelu

Unionin on voitava tämän ohjelman avulla vastata kuluttajapolitiikan uusiin haasteisiin, joita 
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vuoteen 2020 mennessä on näköpiirissä. Siksi on perusteltua suunnata katse tulevaan ja 
muistuttaa älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevista Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteista.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän tavoitteen edistymistä mitataan 
etenkin vaarallisia kulutustuotteita 
koskevan EU:n nopean hälytysjärjestelmän 
(RAPEX) toiminnan kautta.

Tämän tavoitteen edistymistä mitataan 
etenkin vaarallisia kulutustuotteita 
koskevan EU:n nopean hälytysjärjestelmän 
(RAPEX) toiminnan ja vaikuttavuuden
kautta.

Or. fr

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Tavoite 2 – kuluttajavalistus ja 
-kasvatus: kehitetään kuluttajakasvatusta ja 
-valistusta ja parannetaan kuluttajien 
tietoisuutta omista oikeuksistaan, kootaan 
näyttöä kuluttajapolitiikan perustaksi ja 
tuetaan kuluttajajärjestöjä

(b) Tavoite 2 – kuluttajavalistus ja 
-kasvatus sekä kuluttajajärjestöjen 
tukeminen: kehitetään kuluttajakasvatusta 
ja -valistusta ja parannetaan kuluttajien 
tietoisuutta omista oikeuksistaan, kootaan 
näyttöä kuluttajapolitiikan perustaksi ja 
tuetaan kuluttajajärjestöjä

Or. fr

Perustelu

Kuluttajajärjestöjen tukeminen on merkityksellisyytensä vuoksi oma tavoitteensa, joka on 
erikseen mainittava. Tässä on siis tarpeen erottaa toisistaan tämä tavoite sekä 
kuluttajavalistusta ja -kasvatusta koskevat tavoitteet.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Tavoite 3 – oikeudet ja 
oikeussuojakeinot: vakiinnutetaan
kuluttajien oikeudet etenkin 
sääntelytoiminnan kautta ja parannetaan 
oikeussuojakeinojen, muun muassa 
vaihtoehtoisen riitojenratkaisun 
käyttömahdollisuuksia.

(c) Tavoite 3 – oikeudet ja 
oikeussuojakeinot: kehitetään ja lujitetaan
kuluttajien oikeuksia etenkin 
sääntelytoiminnan kautta ja parannetaan
yksilöllisten ja tarvittaessa kollektiivisten
oikeussuojakeinojen, muun muassa 
vaihtoehtoisen riitojenratkaisun 
käyttömahdollisuuksia.

Tämän tavoitteen edistymistä mitataan 
etenkin sillä, miten paljon vaihtoehtoisia 
riitojenratkaisukeinoja käytetään 
rajatylittävien kiistojen ratkaisemisessa,
sekä unionin laajuisen online-
riitojenratkaisujärjestelmän toiminnan 
kautta.

Tämän tavoitteen edistymistä mitataan 
etenkin sillä, miten paljon vaihtoehtoisia 
riitojenratkaisukeinoja käytetään 
rajatylittävien kiistojen ratkaisemisessa,
miten unionin laajuinen online-
riitojenratkaisujärjestelmä toimii ja 
kuinka suuri prosenttiosuus kuluttajista 
käyttää oikeussuojakeinoja kohtaamansa 
ongelman vuoksi.

Or. fr

Perustelu

On syytä säätää mahdollisuudesta kehittää kuluttajien oikeuksia eikä yksinomaan 
vakiinnuttaa säännöstöä.  Se, kuinka suuri prosentuaalinen osuus kuluttajista käyttää 
oikeussuojakeinoja (sekä kauppiaan, yrityksen, vaihtoehtoisen riitojenratkaisun että 
tuomioistuimen kautta), kertoo heidän luottamuksestaan näihin järjestelmiin eli näiden 
vaikuttavuudesta.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän tavoitteen edistymistä mitataan 
tarkastelemalla etenkin 
kuluttajansuojalainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 

Tämän tavoitteen edistymistä mitataan 
tarkastelemalla etenkin 
kuluttajansuojalainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
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viranomaisten verkoston kautta välitettyjen 
tietojen määrää ja sen puitteissa tehtävää 
yhteistyötä sekä Euroopan 
kuluttajakeskusten toimintaa.

viranomaisten verkoston kautta välitettyjen 
tietojen määrää ja sen puitteissa tehtävän 
yhteistyön vaikuttavuutta (käsiteltyjen 
tapausten määrä, onnistuneesti 
päätökseen saatettujen tapausten määrä, 
tuomioistuimen käsiteltäväksi saatettujen 
tapausten määrä, annettujen tuomioiden 
määrä jne.) sekä Euroopan 
kuluttajakeskusten toimintaa, niiden 
tunnettuutta kuluttajien keskuudessa ja 
kuluttajien tyytyväisyyttä heidän 
edellisessä riitojenratkaisumenettelyssä 
saamaansa apuun.

Or. fr

Perustelu

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto on toiminut jo pitkään. Sen vuoksi on tarkennettava 
käytettäviä indikaattoreita ja lisättävä niihin laadullisia seikkoja. Tietojen määrän lisäksi 
ehdotetaan näin ollen mitattavan verkoston vaikuttavuutta (esimerkiksi tapausten hallinnon 
laatua).

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
liitteessä II vahvistettujen indikaattorien 
mukauttamista koskevia delegoituja 
säädöksiä 15 artiklan mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta antaa liitteessä 
II vahvistettujen indikaattorien 
mukauttamista tai uusien indikaattorien 
laatimista koskevia delegoituja säädöksiä 
15 artiklan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – f alakohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

f) tavoite 2 – kuluttajavalistus ja -kasvatus: f) tavoite 2 – kuluttajavalistus ja -kasvatus 
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sekä kuluttajajärjestöjen tukeminen:

Or. fr

Perustelu

Kuluttajajärjestöjen tukeminen on merkityksellisyytensä vuoksi oma tavoitteensa, joka on 
erikseen mainittava. Tässä on siis tarpeen erottaa toisistaan tämä tavoite sekä 
kuluttajavalistusta ja -kasvatusta koskevat tavoitteet.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – f alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) näytön kokoaminen politiikan 
kehittämisen perustaksi kuluttajia 
koskevilla aloilla;

(4) näytön kokoaminen kuluttajia 
koskevilla aloilla toteutettavan politiikan 
kehittämisen, älykkään ja kohdennetun 
sääntelyn sekä markkinoiden toiminnan 
puutteiden tai kuluttajien tarpeiden 
kehityssuuntien havaitsemisen perustaksi;

Or. fr

Perustelu

Vaikuttavuutta ajatellen on varmistettava, että koottua näyttöä käytetään uutta lainsäädäntöä 
laadittaessa ja että sen avulla pyritään havaitsemaan mahdolliset markkinoiden toiminnan 
puutteet tai kuluttajien uudet tarpeet.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – f alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) tuki kuluttajajärjestöille; (5) eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen 
toiminnan rahoittaminen;

Or. fr
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Perustelu

Tässä yhteydessä on syytä käyttää ja päivittää kuluttajapolitiikkaa koskevasta yhteisön 
toimintaohjelmasta (2007–2013) tehtyyn päätökseen 1926/2006/EY sisältyvän toimen 5 
yhteydessä käytettyä sanamuotoa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – f alakohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) paikallisten, alueellisten, 
kansallisten ja eurooppalaisten 
kuluttajajärjestöjen valmiuksien 
kehittäminen esimerkiksi koulutuksen 
sekä parhaiden toimintatapojen ja niiden 
henkilöstön asiantuntemuksen vaihdon 
kautta; tämä koskee etenkin 
kuluttajajärjestöjä, jotka toimivat 
rajaseuduilla, niissä jäsenvaltioissa, joissa 
kuluttajajärjestöt eivät ole tarpeeksi 
kehittyneitä, tai niissä jäsenvaltioissa, 
joissa kuluttajamarkkinoiden ja 
kulutusympäristön seuranta on 
osoittanut, että kuluttajien luottamus ja 
tietoisuus ovat suhteellisen matalalla 
tasolla;

Or. fr

Perustelu

Tässä yhteydessä on syytä käyttää ja päivittää kuluttajapolitiikkaa koskevasta yhteisön 
toimintaohjelmasta (2007–2013) tehtyyn päätökseen 1926/2006/EY sisältyvän toimen 7 
yhteydessä esitettyjä ajatuksia.
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – f alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) kuluttajamarkkinoiden avoimuuden ja 
kuluttajavalistuksen edistäminen;

(6) kuluttajamarkkinoiden avoimuuden ja 
kuluttajavalistuksen edistäminen erityisesti 
sellaisten vertailusivustojen avulla, joilla 
esitetään vertailukelpoisia, luotettavia ja 
helposti saatavilla olevia tietoja, jotka 
koskevat myös maiden rajat ylittäviä 
tapauksia;

Or. fr

Perustelu

Luotettavien vertailusivustojen avulla kuluttajat pystyvät toimimaan itsenäisemmin, saamaan 
paremmin tietoa ja vertailemaan tietoja, myös asioissa, jotka koskevat maiden rajat ylittäviä 
tapauksia.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – f alakohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) kuluttajakasvatuksen edistäminen; (7) elinikäisen kuluttajakasvatuksen 
edistäminen;

Or. fr

Perustelu

Kuluttajien päätöksenteko on yhä monimutkaisempaa ja kuluttajia ympäröivä yhteiskunta ja 
ympäristö kehittyvät sellaiseen suuntaan (väestön ikääntyminen, taloudellinen epävarmuus, 
digitaalisten välineiden kehitys jne.), että on kehitettävä elinikäistä kuluttajakasvatusta.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – g alakohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) kuluttajansuoja-alan lainsäädäntö- ja 
muiden sääntelyaloitteiden valmistelu 
komissiossa, sen seuranta, miten 
jäsenvaltiot saattavat lainsäädännön osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja lainsäädännön 
vaikutusten arviointi sekä yhteissääntely-
ja itsesääntelyaloitteiden edistäminen;

(8) kuluttajansuoja-alan lainsäädäntö- ja 
muiden sääntelyaloitteiden valmistelu 
komissiossa, sen seuranta, miten 
jäsenvaltiot saattavat lainsäädännön osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja lainsäädännön 
vaikutusten arviointi sekä yhteissääntely-
ja itsesääntelyaloitteiden edistäminen sekä 
näiden aloitteiden kulutusmarkkinoihin 
kohdistuvien vaikutusten seuranta;

Or. fr

Perustelu

Yhteissääntely- ja itsesääntelyaloitteet ovat kiinnostavia, mutta on muistettava, että 
"pehmeisiin" oikeuslähteisiin kuuluvat aloitteet eivät voi korvata lainsäädäntöä. Aloitteiden 
järjestelmällinen seuranta on siis tarpeen, jotta voidaan hyväksyä säädöksiä, kun niiden 
vaikutus markkinoihin osoittautuu riittämättömäksi.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – g alakohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) kuluttajille tarjottavien 
riitojenratkaisujärjestelmien, etenkin 
vaihtoehtoisten 
riitojenratkaisujärjestelmien ja muun 
muassa online-järjestelmien saatavuuden 
edistäminen sekä niiden toiminnan ja 
vaikuttavuuden seuranta, mukaan 
luettuina asianmukaisten tietoteknisten 
välineiden kehittäminen ja ylläpito; 

(9) kuluttajille tarjottavien 
riitojenratkaisujärjestelmien, etenkin 
vaihtoehtoisten 
riitojenratkaisujärjestelmien ja muun 
muassa online-järjestelmien saatavuuden 
edistäminen kiinnittäen erityistä huomiota 
erityistoimenpiteisiin, joita suunnataan 
ikääntyneiden ja/tai heikommin 
koulutettujen henkilöiden kaltaisille 
muita heikommassa asemassa oleville 
henkilöille, jotka eivät kovin herkästi 
käytä oikeussuojakeinoja;
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Or. fr

Perustelu

On osoittautunut, että ikääntyneet ja/tai vähemmän koulutetut henkilöt eivät kovin herkästi 
käytä oikeussuojakeinoja (Euroopan komission vaikutustutkimuksen mukaan). Tämän vuoksi 
tarvitaan asiaan liittyviä erityistoimia. Seurantaan liittyvä tekstin toinen osa siirretään 
muutettuna jäljempänä olevaan kappaleeseen uutena erityistavoitteena.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – g alakohta – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) kuluttajille tarjottavien 
riitojenratkaisujärjestelmien toiminnan ja 
vaikuttavuuden seuranta, mukaan 
luettuina asianmukaisten tietoteknisten 
välineiden kehittäminen ja ylläpito sekä 
jäsenvaltioiden hyvien toimintatapojen ja 
kokemusten vaihto;

Or. fr

Perustelu

Vaihtoehtoiseen riitojenratkaisuun erikoistuneet elimet ovat hyvin moninaisia unionin tasolla. 
Niiden vaikuttavuus paranisi, jos ne vaihtaisivat hyviä toimintatapoja ja kokemuksia 
keskenään. 

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – h alakohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(11) rahoitustuki toimiin, joita toteutetaan 
yhdessä sellaisten julkisten tai voittoa 
tavoittelemattomien elinten kanssa, jotka 
muodostavat unionin verkostoja, jotka 
tarjoavat kuluttajille tietoa ja apua, jotta 
nämä voivat käyttää oikeuksiaan ja 

(11) rahoitustuki toimiin, joita toteutetaan 
yhdessä sellaisten julkisten tai voittoa 
tavoittelemattomien elinten kanssa, jotka 
muodostavat unionin verkostoja, jotka 
tarjoavat kuluttajille tietoa ja apua, jotta 
nämä voivat käyttää oikeuksiaan ja 
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tarkoituksenmukaisia 
riitojenratkaisukeinoja, muun muassa 
online-riitojenratkaisujärjestelmät 
(Euroopan kuluttajakeskusten verkosto).

tarkoituksenmukaisia 
riitojenratkaisukeinoja, muun muassa 
online-riitojenratkaisujärjestelmät 
(Euroopan kuluttajakeskusten verkosto),
sekä kumppanuussopimusten 
allekirjoittaminen näiden elinten kanssa.

Or. fr

Perustelu

Euroopan kuluttajakeskusten arviointi osoitti, että tarvittaisiin kumppanuussopimusten 
kaltaisia vakaampia rahoituskeinoja niiden toiminnan vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yksityiskohtaisempi kuvaus toimien 
mahdollisesta sisällöstä on liitteessä I.

Yksityiskohtaisempi kuvaus toimien 
mahdollisesta sisällöstä on liitteessä I. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
liitteessä I olevan luettelon täydentämistä 
tyypiltään ja vaikutuksiltaan 
samankaltaisilla lisätoimilla, joilla 
pyritään 3 artiklassa mainittuihin 
erityistavoitteisiin, koskevia delegoituja 
säädöksiä 15 artiklan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Päätös liitteessä I olevan toimia koskevan luettelon täydentämisestä samankaltaisilla toimilla 
olisi tehtävä delegoidun säädöksen muodossa SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ne ovat saaneet valtuudet edustaa 
kuluttajien etuja unionin tasolla vähintään 
puolessa jäsenvaltioista toimivilta 
järjestöiltä, jotka edustavat kuluttajia 
kansallisten sääntöjen tai käytännön 
mukaisesti ja toimivat alueellisella tai 
kansallisella tasolla.

(b) ne ovat saaneet valtuudet edustaa 
kuluttajien etuja unionin tasolla vähintään 
puolessa jäsenvaltioista toimivilta 
järjestöiltä, jotka edustavat kuluttajia 
kansallisten sääntöjen tai käytännön 
mukaisesti ja toimivat paikallisella, 
alueellisella tai kansallisella tasolla.

Or. fr

Perustelu

Eräisiin paikallisalueisiin, etenkin rajaseutuihin, liittyy erityispiirteitä; siksi on syytä tukea 
näillä alueilla toimivia kuluttajajärjestöjä.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) ne ovat hallituksista riippumattomia, 
voittoa tavoittelemattomia sekä yrityksistä 
ja muista eturistiriidoista riippumattomia, 
ja niiden päätarkoituksena ja 
päätoimintamuotona on kuluttajien 
terveyden ja turvallisuuden sekä kuluttajien 
taloudellisten ja oikeudellisten etujen 
edistäminen ja suojaaminen unionissa; 

(a) ne ovat hallituksista riippumattomia, 
voittoa tavoittelemattomia sekä 
teollisuudesta, kaupasta, yrityksistä ja 
muista eturistiriidoista riippumattomia, ja 
niiden päätarkoituksena ja 
päätoimintamuotona on kuluttajien 
terveyden ja turvallisuuden sekä kuluttajien 
taloudellisten ja oikeudellisten etujen 
edistäminen ja suojaaminen unionissa;

Or. fr

Perustelu

Kansainvälisiin hallituksista riippumattomiin ja muihin järjestöihin, jotka edistävät ohjelman 
tavoitteiden toteutumista tukevia periaatteita ja toimintalinjoja, on syytä soveltaa samoja 
riippumattomuutta koskevia kriteerejä kuin eurooppalaisiin hallituksista riippumattomiin ja 
muihin järjestöihin.
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Avustuksia käytännesääntöjen, hyvien 
toimintatapojen sekä tuotteiden hinnan, 
laadun ja kestävyyden vertailun 
kehittämistä edistävien unionin laajuisten 
elinten toimiin voidaan myöntää elimille, 
jotka täyttävät kaikki seuraavassa esitetyt 
ehdot:

4. Avustuksia vertailusivustojen, 
käytännesääntöjen, hyvien toimintatapojen 
sekä tuotteiden hinnan, laadun ja 
kestävyyden vertailun kehittämistä 
edistävien unionin laajuisten elinten 
toimiin voidaan myöntää elimille, jotka 
täyttävät kaikki seuraavassa esitetyt ehdot:

Or. fr

Perustelu

Luotettavien vertailusivustojen avulla kuluttajat pystyvät toimimaan itsenäisemmin, saamaan 
paremmin tietoa ja vertailemaan tietoja, myös asioissa, jotka koskevat maiden rajat ylittäviä 
tapauksia.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Avustuksia toimiin voidaan myöntää 
julkiselle elimelle tai voittoa 
tavoittamattomalle elimelle, jonka 
jäsenvaltio tai tämän asetuksen 7 artiklassa 
tarkoitettu kolmas maa on valinnut 
avoimella menettelyllä ja nimennyt. 
Nimetyn elimen on oltava osa unionin 
verkostoa, joka tarjoaa kuluttajille tietoa ja 
apua, jotta nämä voivat käyttää 
oikeuksiaan ja tarkoituksenmukaisia 
riitojenratkaisukeinoja (Euroopan 
kuluttajakeskusten verkosto).

7. Avustuksia toimiin voidaan myöntää 
julkiselle elimelle tai voittoa 
tavoittamattomalle elimelle, jonka 
jäsenvaltio tai tämän asetuksen 7 artiklassa 
tarkoitettu kolmas maa on valinnut 
avoimella menettelyllä ja nimennyt, ja 
näiden elinten kanssa voidaan tehdä 
kumppanuussopimuksia. Nimetyn elimen 
on oltava osa unionin verkostoa, joka 
tarjoaa kuluttajille tietoa ja apua, jotta 
nämä voivat käyttää oikeuksiaan ja 
tarkoituksenmukaisia 
riitojenratkaisukeinoja (Euroopan 
kuluttajakeskusten verkosto).
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Or. fr

Perustelu

Euroopan kuluttajakeskusten arviointi osoitti, että tarvittaisiin kumppanuussopimusten 
kaltaisia vakaampia rahoituskeinoja niiden toiminnan vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Avustuksia toimiin voidaan myöntää 
valitustenkäsittelyelimille, jotka on 
perustettu ja jotka toimivat unionissa ja 
Euroopan talousalueeseen kuuluvissa 
Euroopan vapaakauppaliiton maissa ja 
jotka vastaavat kuluttajien valitusten 
keräämisestä tai pyrkivät ratkaisemaan 
valituksia tai jotka antavat kuluttajille 
neuvoja tai tietoja valituksista tai kyselyistä 
ja jotka ovat kolmantena osapuolena 
kuluttajan tekemässä kauppiasta 
koskevassa valituksessa tai kyselyssä. 
Niihin eivät sisälly kauppiaiden 
ylläpitämät kuluttajavalitusten 
käsittelyjärjestelmät, joissa käsitellään 
kyselyjä tai valituksia suoraan kuluttajien 
kanssa, tai kauppiaan ylläpitämät tai 
tämän puolesta ylläpidetyt järjestelmät, 
jotka tarjoavat kuluttajavalitusten 
käsittelypalveluita.

8. Avustuksia toimiin voidaan myöntää 
valitustenkäsittelyelimille, jotka on 
perustettu ja jotka toimivat unionin 
jäsenvaltioissa ja Euroopan 
talousalueeseen kuuluvissa Euroopan 
vapaakauppaliiton maissa ja jotka 
vastaavat kuluttajien valitusten 
keräämisestä tai pyrkivät ratkaisemaan 
valituksia tai jotka antavat kuluttajille 
neuvoja tai tietoja valituksista tai kyselyistä 
ja jotka ovat kolmantena osapuolena 
kuluttajan tekemässä kauppiasta 
koskevassa valituksessa tai kyselyssä. 

Or. fr

Perustelu

Vaihtoehtoiseen riitojenratkaisuun erikoistuneet elimet ovat hyvin moninaisia unionin tasolla. 
Niiden toiminnan vaikuttavuus paranisi, jos ne vaihtaisivat hyviä käytäntöjä ja kokemuksia 
keskenään.
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman täytäntöönpanoa varten varatut 
rahoituspuitteet ovat 197 000 000 euroa.

Ohjelman täytäntöönpanoa varten varatut 
rahoituspuitteet ovat [206 850 000 euroa –
ohjeellinen määrä] käyvin hinnoin.

Or. en

Perustelu

Kokonaismäärärahoja on lisätty viidellä prosentilla, mikä on Euroopan parlamentin 
8. kesäkuuta 2011 antaman päätöslauselman "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi 
monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia 
varten" mukaista (SURE-valiokunnan mietintö). Rahoituspuitteita olisi kuitenkin pidettävä 
ohjeellisina, ja niiden lopullinen määrä vahvistetaan, kun monivuotisesta rahoituskehyksestä 
on päästy sopimukseen.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Varojen ohjeellinen jako 3 artiklassa 
lueteltujen erityistavoitteiden kesken 
esitetään liitteessä II a.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että lainsäätäjät antavat poliittista ohjausta sen suhteen, miten varat jaetaan 
3 artiklassa lueteltujen erityistavoitteiden kesken.
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) edellä olevan 5 artiklan 4 kohdassa 
määritellyt avustukset käytännesääntöjen, 
hyvien toimintatapojen sekä tuotteiden 
hinnan, laadun ja kestävyyden vertailun 
kehittämistä edistävien unionin laajuisten 
elinten toimiin: enintään 50 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista; 

(d) edellä olevan 5 artiklan 4 kohdassa 
määritellyt avustukset vertailusivustojen, 
käytännesääntöjen, hyvien toimintatapojen 
sekä tuotteiden hinnan, laadun ja 
kestävyyden vertailun kehittämistä 
edistävien unionin laajuisten elinten 
toimiin: enintään 50 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista; 

Or. fr

Perustelu

Luotettavien vertailusivustojen avulla kuluttajat pystyvät toimimaan itsenäisemmin, saamaan 
paremmin tietoa ja vertailemaan tietoja, myös asioissa, jotka koskevat maiden rajat ylittäviä 
tapauksia.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmaan osoitetulla määrärahoilla 
voidaan myös kattaa kuluja, jotka liittyvät 
ohjelman hallinnon ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, erityisesti 
tutkimuksiin, asiantuntijoiden 
kokouksiin, tiedotus- ja 
viestintätoimintaan, mukaan luettuna 
unionin poliittisista prioriteeteista 
tiedottaminen sikäli kuin ne liittyvät 
tämän asetuksen yleisiin tavoitteisiin, 
tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin 
tietoverkkoihin liittyvät kulut sekä kaikki 
muut sellaisen teknisen ja hallinnollisen 
avun kulut, joita komissiolle aiheutuu 

1. Ohjelmaan osoitetulla määrärahoilla 
voidaan myös kattaa kuluja, jotka liittyvät 
ohjelman hallinnon ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, sekä kaikki muut 
sellaisen teknisen ja hallinnollisen avun 
kulut, joita komissiolle aiheutuu ohjelman 
hallinnoinnin yhteydessä.
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ohjelman hallinnoinnin yhteydessä.

Or. fr

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun 
valmistelu-, seuranta-, valvonta-, 
tarkastus- ja arviointitoimintaan sekä 
tekniseen ja hallinnolliseen apuun 
liittyvien kulujen kattamiseen käytettävä 
kokonaismäärä saa olla enintään 
10,5 prosenttia ohjelmalle varatuista 
rahoituspuitteista.

Or. fr

Perustelu

On syytä asettaa yläraja sille, kuinka suuri osa ohjelmaan osoitetuista määrärahoista 
voidaan käyttää valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan sekä 
tekniseen ja hallinnolliseen apuun liittyvien kulujen kattamiseen. Täten voidaan keskittyä 
rahoittamaan ohjelman tavoitteita palvelevia konkreettisia toimia hallinnollisen tai teknisen 
avun sijaan.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta - johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio panee ohjelman täytäntöön 
hyväksymällä vuotuiset työohjelman 
täytäntöönpanosäädöksinä, joissa 
vahvistetaan asetuksessa (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 säädetyt seikat ja etenkin 
seuraavat:

Siirretään komissiolle valta antaa  
15 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä sellaisten vuotuisten 
työohjelmien hyväksymiseksi, joissa 
vahvistetaan asetuksessa (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 säädetyt seikat ja etenkin 
seuraavat:
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Or. fr

Perustelu

Vuotuisten työohjelmien hyväksyminen tuo mukanaan poliittisia valintoja, joiden 
tarkoituksena on täsmentää ja siis täydentää perussäädöksessä vahvistettuja ensisijaisia 
tavoitteita ja toteutettavia toimia samoin kuin rahoitusvarojen jakamista, minkä vuoksi 
komissiolle on syytä siirtää valtaa SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) soveltuvissa tapauksissa lupa käyttää 
kertakorvauksia, 
vakioyksikkökustannuksia tai 
kiinteämääräistä rahoitusta asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 mukaisesti;

(d) soveltuvissa tapauksissa lupa tehdä 
kumppanuussopimuksia ja käyttää 
kertakorvauksia, 
vakioyksikkökustannuksia tai 
kiinteämääräistä rahoitusta asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 mukaisesti;

Or. fr

Perustelu

Euroopan kuluttajakeskusten arviointi osoitti, että tarvittaisiin kumppanuussopimusten 
kaltaisia vakaampia rahoituskeinoja niiden toiminnan vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 16 artiklassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Vuotuisten työohjelmien hyväksyminen tuo mukanaan poliittisia valintoja, joiden 
tarkoituksena on täsmentää ja siis täydentää perussäädöksessä vahvistettuja ensisijaisia 
tavoitteita ja toteutettavia toimia samoin kuin rahoitusvarojen jakamista, minkä vuoksi 
komissiolle on syytä siirtää valtaa SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa näiden arviointien 
tulokset ja omat huomautuksensa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
sekä alueiden komitealle.

Or. fr

Perustelu

Tässä yhteydessä on syytä käyttää kuluttajapolitiikkaa koskevasta yhteisön 
toimintaohjelmasta (2007–2013) tehdyn päätöksen 1926/2006/EY 9 artiklan 2 kohdan toista 
alakohtaa.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 3 artiklassa tarkoitettu valta 
komissiolle vuosien 2014–2020 ohjelman 
täytäntöönpanokauden ajaksi.

2. Siirretään 3, 4 ja 12 artiklassa
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle vuosien 2014–2020 
ohjelman täytäntöönpanokauden ajaksi.

Or. fr

Perustelu

Vuotuisten työohjelmien hyväksyminen tuo mukanaan poliittisia valintoja, joiden 
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tarkoituksena on täsmentää ja siis täydentää perussäädöksessä vahvistettuja ensisijaisia 
tavoitteita ja toteutettavia toimia samoin kuin rahoitusvarojen jakamista, minkä vuoksi 
komissiolle on syytä siirtää valtaa SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. Myös päätös 
liitteessä I olevan toimia koskevan luettelon täydentämisestä samankaltaisilla toimilla olisi 
tehtävä delegoidun säädöksen muodossa SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklassa
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3, 4 ja 
12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 
siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. fr

Perustelu

Katso 15 artiklan 2 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 3 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

5. Edellä olevan 3, 4 tai 12 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
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ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. fr

Perustelu

Katso 15 artiklan 2 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

16 artikla Poistetaan.
Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2. Kun tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
4 artiklaa.

Or. fr

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – Tavoite 1 – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tietoteknisten välineiden (esim. 
tietokantojen ja tieto- ja 
viestintäjärjestelmien) kehittäminen ja 
ylläpito;

(a) tietoteknisten välineiden (esim. 
tietokantojen ja tieto- ja 
viestintäjärjestelmien) kehittäminen, 
uudistaminen ja ylläpito erityisesti 
nykyisten järjestelmien vaikuttavuuden 
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parantamiseksi lisäämällä 
mahdollisuuksia tietojen siirtoon ja 
lajitteluun sekä tilastollisiin otoksiin sekä 
helpottamalla sähköisten tietojen vaihtoa 
ja käyttöä jäsenvaltioiden välillä;

Or. fr

Perustelu

Tietojen käsittelyssä on ilmennyt käytännössä monenlaisia ongelmia. Sen vuoksi on 
välttämätöntä uudistaa nykyisiä välineitä. Sen lisäksi jäsenvaltioiden välillä sekä vaihdetaan 
että välitetään liian vähän tietoa esimerkiksi tuontitavaroille tehdyistä testeistä; sen vuoksi on 
tuettava näitä tietoja kartoittavien  tietoteknisten välineiden kehittämistä, jotta vältetään 
päällekkäiset testit ja säästetään toimivaltaisia viranomaisia turhilta kustannuksilta.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – Tavoite 1 – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) täytäntöönpanoviranomaisten vaihto-
ohjelmat ja koulutus;

(c) täytäntöönpanoviranomaisten vaihto-
ohjelmat ja koulutus ensisijaisesti 
riskialoilla;

Or. fr

Perustelu

RAPEX-järjestelmää koskevasta toimintakertomuksesta ilmeni, että suuri osa unionin 
lainsäädännössä asetettujen vaatimusten vastaisista tuotteista tehdyistä ilmoituksista koski 
vain tiettyjä aloja (erityisesti tekstiiliteollisuutta (32 prosenttia) ja leluteollisuutta 
(25 prosenttia)).

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – Tavoite 1 – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) hallintoa ja täytäntöönpanoa koskeva 
yhteistyö muiden kuin 7 artiklan 

(f) hallintoa, täytäntöönpanoa, tuotteiden 
jäljitettävyyttä sekä ennalta ehkäisevien 
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soveltamisalaan kuuluvien kolmansien 
maiden kanssa;

toimien kehittämistä koskeva yhteistyö 
muiden kuin 7 artiklan soveltamisalaan 
kuuluvien kolmansien maiden kanssa ja 
etenkin niiden kolmansien maiden 
kanssa, joista on peräisin suurin osa 
tuotteista, joista unionissa on tehty 
ilmoitus siitä, että tuote ei täytä unionin 
lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia;

Or. fr

Perustelu

RAPEX-järjestelmää koskevasta toimintakertomuksesta ilmenee, että suurin osa tuotteista, 
jotka oli ilmoitettu unionin lainsäädännössä asetettujen vaatimusten vastaisiksi, on peräisin 
tietyistä maista, kuten Kiinasta (58 prosenttia vuonna 2010 ilmoitetuista tuotteista). Lisäksi 
kertomuksesta kävi ilmi, että ilmoitetuista kiinalaistuotteista 16 prosenttia oli sellaisia, että 
niiden alkuperää ei pystytty selvittämään; sen vuoksi olisi edistettävä yhteistyötä 
jäljitettävyyden parantamiseksi.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – Tavoite 2 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tavoite 2 – Kuluttajavalistus ja -kasvatus: 
kehitetään kuluttajakasvatusta ja -valistusta 
ja parannetaan kuluttajien tietoisuutta 
omista oikeuksistaan, kootaan näyttöä 
kuluttajapolitiikan perustaksi ja tuetaan 
kuluttajajärjestöjä 

Tavoite 2 – kuluttajavalistus ja -kasvatus 
sekä kuluttajajärjestöjen tukeminen: 
kehitetään kuluttajakasvatusta ja -valistusta 
ja parannetaan kuluttajien tietoisuutta 
omista oikeuksistaan, kootaan näyttöä 
kuluttajapolitiikan perustaksi ja tuetaan 
kuluttajajärjestöjä. 

Or. fr

Perustelu

Kuluttajajärjestöjen tukeminen on merkityksellisyytensä vuoksi oma tavoitteensa, joka on 
erikseen mainittava. Tässä on siis tarpeen erottaa toisistaan tämä tavoite sekä 
kuluttajavalistusta ja -kasvatusta koskevat tavoitteet.
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Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – Tavoite 2 – 4 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

4. Näytön kokoaminen politiikan 
kehittämisen perustaksi kuluttajia 
koskevilla aloilla

4. Näytön kokoaminen ja tietojen 
saatavuuden parantaminen politiikan 
kehittämisen perustaksi kuluttajia 
koskevilla aloilla

Or. fr

Perustelu

Jotta tiedoista olisi enemmän hyötyä, niiden on oltava helposti sidosryhmien saatavilla 
(kuluttajajärjestöt, kansalliset viranomaiset, tutkijat, suuri yleisö jne.).

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – Tavoite 2 – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) unionin laajuiset kuluttajia ja 
kuluttajamarkkinoita koskevat tutkimukset 
ja analyysit; 

(a) unionin laajuiset kuluttajia ja 
kuluttajamarkkinoita koskevat tutkimukset 
ja analyysit älykkään ja kohdennetun 
sääntelyn sekä markkinoiden toiminnan 
puutteiden tai kuluttajien tarpeiden 
kehityssuuntien havaitsemisen perustaksi;

Or. fr

Perustelu

Vaikuttavuutta ajatellen on varmistettava, että koottua näyttöä käytetään uutta lainsäädäntöä 
laadittaessa ja että sen avulla pyritään havaitsemaan mahdolliset markkinoiden toiminnan 
puutteet tai kuluttajien uudet tarpeet.
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Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – Tavoite 2 – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tietokantojen kehittäminen ja ylläpito; (b) tietokantojen kehittäminen ja ylläpito 
esimerkiksi koottujen tietojen 
saattamiseksi sidosryhmien käyttöön 
(kuluttajajärjestöt, kansalliset 
viranomaiset, tutkijat jne.);

Or. fr

Perustelu

Jotta tiedoista olisi enemmän hyötyä, niiden on oltava helposti sidosryhmien saatavilla 
(kuluttajajärjestöt, kansalliset viranomaiset, tutkijat, suuri yleisö jne.).

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – Tavoite 2 – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) alueellisten, kansallisten ja 
eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen 
valmiuksien kehittäminen esimerkiksi 
koulutuksen sekä parhaiden 
toimintatapojen ja niiden henkilöstön
asuntuntemuksen vaihdon kautta; tämä 
koskee etenkin niissä jäsenvaltioissa
toimivia kuluttajajärjestöjä, joissa 
kuluttajamarkkinoiden ja 
kulutusympäristön seuranta on osoittanut, 
että kuluttajien luottamus ja tietoisuus ovat 
suhteellisen matalalla tasolla;

(b) paikallisten, alueellisten, kansallisten ja 
eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen 
valmiuksien kehittäminen esimerkiksi 
koulutuksen, jota voidaan antaa eri 
kielillä ja koko unionin alueella, sekä 
parhaiden toimintatapojen ja niiden 
henkilöstön asiantuntemuksen vaihdon 
kautta; tämä koskee etenkin
kuluttajajärjestöjä, jotka toimivat 
rajaseuduilla, niissä jäsenvaltioissa, joissa
kuluttajajärjestöt eivät ole tarpeeksi 
kehittyneitä, tai niissä jäsenvaltioissa, 
joissa kuluttajamarkkinoiden ja 
kulutusympäristön seuranta on osoittanut, 
että kuluttajien luottamus ja tietoisuus ovat 
suhteellisen matalalla tasolla;

Or. fr
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Perustelu

Ohjelmassa olisi keskityttävä parantamaan kuluttajansuojaa niissä jäsenvaltioissa, joissa 
kuluttajajärjestöt eivät ole tarpeeksi kehittyneitä. Myös rajaseuduilla tarvitaan niiden 
erityispiirteiden vuoksi erityispanostusta. Lisäksi TRACE-arvioinnissa kävi ilmi, että 
koulutustarjonnan kielivalikoimaa on monipuolistettava ja koulutusta on tarjottava 
laajemmalla alueella, jotta mahdollisimman monet järjestöt pääsevät siitä osalliseksi.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – Tavoite 2 – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) avoimuuden sekä hyvien 
toimintatapojen ja asiantuntemuksen 
vaihdon edistäminen esimerkiksi 
perustamalla kuluttajajärjestöille 
tarkoitettu verkkoportaali, joka toimii 
interaktiivisena vaihto- ja 
verkottumisfoorumina ja jossa 
koulutuksen yhteydessä kehitetty 
materiaali annetaan maksutta käyttöön;

Or. fr

Perustelu

TRACE-arviointi osoitti, että tarvitaan kaikkien kuluttajajärjestöjen –etenkin niiden, jotka 
liikkuvat suhteellisen vähän ja joilla on vähän varoja käytössään – saatavilla olevaa 
verkkoportaalia, jonka avulla näiden on mahdollista hyödyntää kaikkea saatavilla olevaa 
materiaalia ja vaihtaa kokemuksia ja parhaita toimintatapoja. Tällaisen välineen avulla 
voitaisiin lisätä koulutuksesta hyötyvien määrää ja tehostaa sen vaikutusta.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – Tavoite 2 – 6 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) toimet, joilla lisätään kuluttajien 
mahdollisuuksia saada asianmukaista tietoa 
tuotteista ja markkinoista;

(c) toimet, joilla lisätään kuluttajien 
mahdollisuuksia saada asianmukaista tietoa 
tuotteista ja markkinoista verkon 
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ulkopuolella tai verkossa (tuotteiden ja 
palveluiden hintavertailusivustot, joilla 
esitetään vertailukelpoisia, luotettavia ja 
helposti saatavilla olevia tietoja, jotka 
koskevat myös maiden rajat ylittäviä 
tapauksia);

Or. fr

Perustelu

Luotettavien vertailusivustojen avulla kuluttajat pystyvät toimimaan itsenäisemmin, saamaan 
paremmin tietoa ja vertailemaan tietoja, myös asioissa, jotka koskevat maiden rajat ylittäviä 
tapauksia.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – Tavoite 2 – 6 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) tuki tuotteiden hinnan, laadun ja 
kestävyyden vertailua koskevien 
käytännesääntöjen, hyvien toimintatapojen 
tai ohjeiden kehittämistä edistäville 
unionin laajuisille elimille;

(g) tuki tuotteiden hinnan, laadun ja 
kestävyyden vertailua koskevien 
hintavertailusivustojen, 
käytännesääntöjen, hyvien toimintatapojen 
tai ohjeiden kehittämistä edistäville 
unionin laajuisille elimille; 

Or. fr

Perustelu

Luotettavien vertailusivustojen avulla kuluttajat pystyvät toimimaan itsenäisemmin, saamaan 
paremmin tietoa ja vertailemaan tietoja, myös asioissa, jotka koskevat maiden rajat ylittäviä 
tapauksia.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – Tavoite 2 – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) interaktiivisen foorumin kehittäminen (a) interaktiivisen foorumin kehittäminen 
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hyvien toimintatapojen ja keskeisille 
kohderyhmille (etenkin nuorille) 
suunnattujen 
kuluttajakasvatusmateriaalien vaihtoa 
varten siten, että saadaan aikaan 
yhteisvaikutuksia koulutuksen alan EU-
rahoitusohjelman kanssa;

hyvien toimintatapojen ja elinikäistä 
kuluttajakasvatusta koskevien 
materiaalien vaihtoa varten;

Or. fr

Perustelu

Kuluttajien valintojen monimutkaistuessa ja digitaalisen ympäristön kehittyessä on syytä 
toteuttaa elinikäiseen kasvatukseen tähtääviä toimia kuluttajien iästä riippumatta.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – Tavoite 2 – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kuluttajien oikeuksia – esimerkiksi 
rajatylittäviä kysymyksiä, terveyttä ja 
turvallisuutta, unionin 
kuluttajalainsäädäntöä, kestävää 
kuluttamista ja finanssiosaamista –
koskevien valistustoimenpiteiden ja 
-materiaalien kehittäminen.

(b) kuluttajakasvatusmateriaalien 
kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien 
kanssa (kuluttajajärjestöt, kansalliset 
viranomaiset, ruohonjuuritason toimijat 
jne.) esimerkiksi hyödyntämällä 
(kerääminen, kokoaminen, kääntäminen, 
levittäminen jne.) Dolcetan kaltaisten 
aiempien aloitteiden yhteydessä kehitettyä 
materiaalia eri esitysmuodoissa (myös 
digitaalisessa), joiden avulla voidaan 
tavoittaa kaikki väestöryhmät; näissä 
materiaaleissa käsitellään esimerkiksi
kuluttajien oikeuksia, myös rajatylittävissä 
tapauksissa, terveyttä ja turvallisuutta, 
unionin kuluttajalainsäädäntöä, unionissa 
käytössä olevien logojen merkitystä,
kestävää kuluttamista, eettisiä 
kulutustapoja ja finanssiosaamista.

Or. fr

Perustelu

On syytä tehostaa ohjelmaan sisältyviä kuluttajakasvatustoimia keskittymällä jäsenvaltioissa 
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ja kentällä toteutettujen aloitteiden yhteydessä kehitetyn materiaalin keräämiseen, 
kääntämiseen, muokkaamiseen ja levittämiseen. Lisäksi on huomattava, että (Empowerment 
survey -selvityksen mukaan) unionin kansalaiset tuntevat huonosti unionissa käytössä olevia 
logoja (CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä, EU:n ympäristömerkki, kierrätykseen viittaava 
Möbiuksen nauha, aineiden vaarallisuutta koskeva merkintä), minkä vuoksi on toteutettava 
erityistoimia tilanteen korjaamiseksi.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – Tavoite 3 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Oikeudet ja oikeussuojakeinot:
vakiinnutetaan kuluttajien oikeudet
etenkin sääntelytoiminnan kautta ja 
parannetaan oikeussuojakeinojen, muun 
muassa vaihtoehtoisen riitojenratkaisun 
käyttömahdollisuuksia

Oikeudet ja oikeussuojakeinot: kehitetään 
ja lujitetaan kuluttajien oikeuksia etenkin 
sääntelytoiminnan kautta ja parannetaan 
oikeussuojakeinojen, muun muassa 
vaihtoehtoisen riitojenratkaisun 
käyttömahdollisuuksia

Or. fr

Perustelu

On syytä säätää mahdollisuudesta kehittää kuluttajien oikeuksia eikä yksinomaan 
vakiinnuttaa säännöstöä. 

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – Tavoite 3 – 8 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

8. Kuluttajansuoja-alan lainsäädäntö- ja 
muita sääntelyaloitteita koskeva 
valmistelu, osaksi kansallista lainsäädäntöä 
saattamisen arviointi, seuranta, arviointi, 
täytäntöönpano ja täytäntöönpanon 
valvonta jäsenvaltioissa sekä 
yhteissääntely- ja itsesääntelyaloitteiden 
edistäminen, mukaan luettuina

8. Kuluttajansuoja-alan lainsäädäntö- ja 
muita sääntelyaloitteita koskeva 
valmistelu, osaksi kansallista lainsäädäntöä 
saattamisen arviointi, seuranta, arviointi, 
täytäntöönpano ja täytäntöönpanon 
valvonta jäsenvaltioissa sekä 
yhteissääntely- ja itsesääntelyaloitteiden 
edistäminen sekä näiden aloitteiden 
kulutusmarkkinoihin kohdistuvien 
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vaikutusten seuranta, mukaan luettuina

Or. fr

Perustelu

Yhteissääntely- ja itsesääntelyaloitteet ovat kiinnostavia, mutta on muistettava, että 
"pehmeisiin" oikeuslähteisiin kuuluvat aloitteet eivät voi korvata lainsäädäntöä. Aloitteiden 
järjestelmällinen seuranta on siis tarpeen, jotta voidaan hyväksyä säädöksiä, kun niiden 
vaikutus markkinoihin osoittautuu riittämättömäksi.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – Tavoite 3 – 9 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

9. Kuluttajille tarjottavien 
riitojenratkaisujärjestelmien, etenkin 
vaihtoehtoisten 
riitojenratkaisujärjestelmien ja muun 
muassa online-järjestelmien saatavuuden 
edistäminen sekä niiden toiminnan ja 
vaikuttavuuden seuranta, mukaan luettuina
asianmukaisten tietoteknisten välineiden 
kehittäminen ja ylläpito

9. Kuluttajille tarjottavien sekä 
yksilöllisten että kollektiivisten
riitojenratkaisujärjestelmien, etenkin 
vaihtoehtoisten 
riitojenratkaisujärjestelmien ja muun 
muassa online-järjestelmien saatavuuden 
edistäminen sekä niiden toiminnan ja 
vaikuttavuuden seuranta, mukaan luettuina 
asianmukaisten tietoteknisten välineiden 
kehittäminen ja ylläpito

Or. fr

Perustelu

Koska asetus kattaa aina vuoteen 2020 ulottuvan ajanjakson, on syytä viitata tässä myös 
kollektiivisiin riitojenratkaisujärjestelmiin. Niitä on käytössä useissa jäsenvaltioissa, ja 
komission työohjelmaan vuodeksi 2012 sisältyy jo kollektiivisia riitojenratkaisutapoja koskeva 
aloite.
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Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – Tavoite 3 – 9 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tuki valituksia käsittelevien 
kansallisten elinten toimille ja 
verkottumiselle sekä niiden keskinäiselle 
hyvien toimintatapojen ja kokemusten 
vaihdolle ja levittämiselle.

Or. fr

Perustelu

Vaihtoehtoiseen riitojenratkaisuun erikoistuneet elimet ovat hyvin moninaisia unionin tasolla. 
Niiden toiminnan vaikuttavuus paranisi, jos ne vaihtaisivat hyviä käytäntöjä ja kokemuksia 
keskenään. Kyse ei ole niiden suorasta avustamisesta vaan niiden kannustamisesta 
vaihtamaan kokemuksia ja hyviä toimintatapoja ja tukemisesta tässä.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – Tavoite 3 – 9 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) sellaisten erityisvälineiden 
kehittäminen, joiden avulla ikääntyneiden 
ja/tai heikommin koulutettujen 
henkilöiden kaltaisten muita 
heikommassa asemassa olevien 
henkilöiden, jotka eivät kovin herkästi 
käytä oikeussuojakeinoja, on helpompi 
käyttää niitä.

Or. fr

Perustelu

On osoittautunut, että ikääntyneet ja/tai vähemmän koulutetut henkilöt eivät kovin herkästi 
käytä oikeussuojakeinoja (Euroopan komission vaikutustutkimuksen mukaan). Tämän vuoksi 
tarvitaan asiaan liittyviä erityistoimia.
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Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – Tavoite 4 – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Rahoitustuki toimiin, joita toteutetaan 
yhdessä sellaisten julkisten tai voittoa 
tavoittelemattomien elinten kanssa, jotka 
muodostavat unionin verkostoja, jotka 
tarjoavat kuluttajille tietoa ja apua, jotta 
nämä voivat käyttää oikeuksiaan ja 
tarkoituksenmukaisia 
riitojenratkaisukeinoja, muun muassa 
online-riitojenratkaisujärjestelmiä 
(Euroopan kuluttajakeskusten verkosto), 
mukaan luettuina

11. Rahoitustuki toimiin, joita toteutetaan 
yhdessä sellaisten julkisten tai voittoa 
tavoittelemattomien elinten kanssa, jotka 
muodostavat unionin verkostoja, jotka 
tarjoavat kuluttajille tietoa ja apua, jotta 
nämä voivat käyttää oikeuksiaan ja 
tarkoituksenmukaisia 
riitojenratkaisukeinoja, muun muassa 
online-riitojenratkaisujärjestelmiä 
(Euroopan kuluttajakeskusten verkosto), 
mukaan luettuina

Euroopan kuluttajakeskusten verkoston 
toiminnan kannalta välttämättömien 
tietoteknisten välineiden kehittäminen ja 
ylläpito (esimerkiksi tietokannat sekä tieto-
ja viestintäjärjestelmät).

(a) Euroopan kuluttajakeskusten verkoston 
toiminnan kannalta välttämättömien 
tietoteknisten välineiden kehittäminen ja 
ylläpito (esimerkiksi tietokannat sekä tieto-
ja viestintäjärjestelmät);
(b) Euroopan kuluttajakeskusten 
näkyvyyttä ja tunnettuutta lisäävät toimet.

Or. fr

Perustelu

Euroopan kuluttajakeskusten arvioinnissa paljastui, että Euroopan kansalaiset tuntevat niitä
heikosti (vain 15 prosenttia kansalaisista tunsi ne). Sen vuoksi on toteutettava toimia niiden 
tunnettuuden ja näkyvyyden lisäämiseksi. 

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – viimeinen kohta

Komission teksti Tarkistus

Luetteloa voidaan täydentää tyypiltään ja 
vaikutuksiltaan samankaltaisilla 
lisätoimilla, joilla pyritään 3 artiklassa 
mainittuihin erityistavoitteisiin.

Poistetaan.
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Or. fr

Perustelu

Päätös liitteessä I olevan toimia koskevan luettelon täydentämisestä samankaltaisilla toimilla 
olisi tehtävä delegoidun säädöksen muodossa SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. 
Säännöksen, jolla valta siirretään, on kuuluttava itse säädökseen; ks. 4 artiklan viimeinen 
virke.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – Tavoite 2 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajavalistus ja -kasvatus: kehitetään 
kuluttajakasvatusta ja -valistusta ja 
parannetaan kuluttajien tietoisuutta omista 
oikeuksistaan, kootaan näyttöä 
kuluttajapolitiikan perustaksi ja tuetaan 
kuluttajajärjestöjä

Kuluttajavalistus ja -kasvatus sekä 
kuluttajajärjestöjen tukeminen: kehitetään 
kuluttajakasvatusta ja -valistusta ja 
parannetaan kuluttajien tietoisuutta omista 
oikeuksistaan, kootaan näyttöä 
kuluttajapolitiikan perustaksi ja tuetaan 
kuluttajajärjestöjä. 

Or. fr

Perustelu

Kuluttajajärjestöjen tukeminen on merkityksellisyytensä vuoksi oma tavoitteensa, joka on 
erikseen mainittava. Tässä on siis tarpeen erottaa toisistaan tämä tavoite sekä 
kuluttajavalistusta ja -kasvatusta koskevat tavoitteet.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – Tavoite 2 – taulukko – sarake 1

Komission teksti Tarkistus

ECCRS-järjestelmään valituksia 
toimittavien valituselinten lukumäärä 

Poistetaan.

luottamus rajatylittävään kaupankäyntiin 
– kuluttajat (prosentteina), jotka luottavat 
yhtä paljon tai enemmän toisen EU-maan 
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myyjiin tehdessään internet-ostoksia

Or. fr

Perustelu

Nämä indikaattorit, etenkään jälkimmäinen, eivät tunnu asianmukaisilta tavoitteen 
toteutumisen mittareilta; komission on siksi suotavaa ehdottaa uusia indikaattoreita.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – Tavoite 2 – taulukko – sarake 2

Komission teksti Tarkistus

ECCRS (eurooppalainen 
kuluttajavalitusten 
rekisteröintijärjestelmä)

Poistetaan.

Kuluttajabarometri

Or. fr

Perustelu

Nämä indikaattorit, etenkään jälkimmäinen, eivät tunnu asianmukaisilta tavoitteen 
toteutumisen mittareilta; komission on siksi suotavaa ehdottaa uusia indikaattoreita.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – Tavoite 2 – taulukko – sarake 3

Komission teksti Tarkistus

Ei sovelleta Poistetaan.
37 % vuonna 2010

Or. fr

Perustelu

Nämä indikaattorit, etenkään jälkimmäinen, eivät tunnu asianmukaisilta tavoitteen 
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toteutumisen mittareilta; komission on siksi suotavaa ehdottaa uusia indikaattoreita.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – Tavoite 2 – taulukko – sarake 4

Komission teksti Tarkistus

60 % valituselimistä 7 vuodessa Poistetaan.
50 % 7 vuodessa

Or. fr

Perustelu

Nämä indikaattorit, etenkään jälkimmäinen, eivät tunnu asianmukaisilta tavoitteen 
toteutumisen mittareilta; komission on siksi suotavaa ehdottaa uusia indikaattoreita.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – Tavoite 3 – taulukko – sarake 1–4 – rivi 2 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Niiden 
kuluttajien 
prosentuaalinen 
osuus, jotka 
käynnistävät 
menettelyn 
kahdentoista 
viime kuukauden 
aikana 
esiintyneen 
ongelman 
johdosta:

Empowerment 
survey -selvitys

Vuonna 2010 
(EU27) 77 %, 
josta

Vuonna 2020 
(EU27) 90 %, 
josta
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– kauppiaalle 
valituksen 
tehneet

– 65 %

– yritykselle 
valituksen 
tehneet

– 13 %

– vaihtoehtoista 
riitojenratkaisu-
mekanismia 
käyttäneet

– 5 %

– tuomio-
istuimessa 
kanteen 
nostaneet

– 2 %

Or. fr

Perustelu

Se, kuinka suuri prosentuaalinen osuus kuluttajista käyttää oikeussuojakeinoja (sekä 
kauppiaan, yrityksen, vaihtoehtoisen riitojenratkaisun että tuomioistuimen kautta), kertoo 
heidän luottamuksestaan näihin järjestelmiin eli näiden vaikuttavuudesta.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – Tavoite 4 – taulukko – sarake 1 – rivi 2 – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan kuluttajakeskusten verkoston 
piirissä tehtävän yhteistyön vaikuttavuus:
– käsiteltyjen tapausten lukumäärä 
(verkoston tietokannan perusteella)
– onnistuneesti päätökseen saatettujen tai 
ratkaistujen (eli sellaisten, joissa 
ammatinharjoittajalle on esitetty 
lainsäädännössä asetettuihin 
vaatimuksiin liittyvä kehotus) tapausten 
lukumäärä



PR\897379FI.doc 47/54 PE486.107v01-00

FI

– oikeusviranomaisten käsiteltäväksi 
saatettujen tapausten lukumäärä
– annettujen tuomioiden lukumäärä

Or. fr

Perustelu

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto on toiminut jo pitkään. Sen vuoksi on tarkennettava 
käytettäviä kriteereitä ja lisättävä niihin laadullisia seikkoja. Tietojen määrän lisäksi 
ehdotetaan näin ollen mitattavan verkoston vaikuttavuutta.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – Tavoite 4 – taulukko – sarake 1–4 – rivi 2 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Kuluttajien 
tyytyväisyys 
edellisen 
riitojenratkaisu-
menettelyn 
aikana saatuun 
apuun

Empowerment 
survey -selvitys

50 % vuonna 
2010

75 % vuonna 
2020

Or. fr

Perustelu

Kuluttajien luottamus ja riitojenratkaisumekanismien käyttö riippuu heidän 
tyytyväisyydestään. Tämän indikaattorin avulla voidaan siis mitata näiden mekanismien 
vaikuttavuutta.
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Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – Tavoite 4 – taulukko – sarake 1–4 – rivi 2 b (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan 
kuluttaja-
keskusten (ECC) 
verkoston 
tunnettuusaste

ECC-verkoston 
arviointi-
kertomus

15 % 25 % vuonna 
2020

Or. fr

Perustelu

Euroopan kuluttajakeskusten arvioinnissa paljastui, että Euroopan kansalaiset tuntevat niitä 
heikosti (vain 15 prosenttia kansalaisista tunsi ne). Sen vuoksi on toteutettava toimia niiden 
tunnettuuden ja näkyvyyden lisäämiseksi.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
LIITE II a (uusi) – otsikko

Komission teksti Tarkistus

LIITE II a

Varojen ohjeellinen jako 3 artiklassa 
lueteltujen erityistavoitteiden kesken

Or. en
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Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
Liite II a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteet Toimintatalo
usarvion 
ohjeellinen 
jakautumine
n 
prosentteina

Erityistavoite 1 
Turvallisuus

25 %

Erityistavoite 2 
Kuluttajavalistus- ja 
kasvatus; 
kuluttajajärjestöjen 
tukeminen

34 %

Erityistavoite 3 
Oikeudet ja 
oikeussuojakeinot

10 %

Erityistavoite 4 
Täytäntöönpano

31 %

Toimintatalousarvio 
yhteensä

100 %

Esitetyt määrät ovat ohjeellisia. Komissio 
voi vuotuisissa työohjelmissaan päättää 
muuttaa eri tavoitteiden osuuksia +/- 20 
prosentilla.

Or. en
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PERUSTELUT

Komission ehdotus

Komission asetusehdotuksen tarkoituksena on muodostaa kehys kuluttajapolitiikkaa 
ajanjaksolla 2014–2020 koskevien unionin toimenpiteiden rahoittamiselle. Ehdotus noudattaa 
komission tiedonannossa "Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio" kuluttajaohjelmalle 
osoitettua rahoitusta. Siinä kohdennetaan kuluttajaohjelmaan 175 miljoonaa euroa seitsemälle 
vuodelle jaettuna eli vuositasolla 25 miljoonaa euroa kiinteinä hintoina (197 miljoonaa euroa 
seitsemälle vuodelle jaettuna käyvin hinnoin ilmaistuna). Asetuksen on tarkoitus tulla 
voimaan tammikuussa 2014.

Esittelijä kannattaa tätä ehdotusta, jonka tarkoituksena on taata, että kuluttajansuojan korkea 
taso säilyy Euroopan unionissa ja että kuluttajat voivat entistä paremmin käyttää oikeuksiaan. 
Esittelijä on yleisesti ottaen ehdotettujen neljän tavoitteen kannalla. Niistä vallitsee yleisesti 
yhteisymmärrys ja niiden avulla varmistetaan jatkuvuus edelliseen ohjelmaan nähden. 

On kuitenkin muistettava, että unionin on voitava tämän ohjelman avulla vastata 
kuluttajapolitiikan uusiin haasteisiin, joita vuoteen 2020 mennessä on näköpiirissä. Siksi on 
perusteltua suunnata katse tulevaan ja korostaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita sekä 
lisätä hankkeeseen viittaus kuluttajapoliittiseen toimintasuunnitelmaan, jossa määritellään 
unionin kuluttajapolitiikan strategiakehys tuleviksi vuosiksi. Tässä yhteydessä on yllättävää, 
että rahoitusohjelmasta on esitettävä kanta ennen kuin on ollut mahdollisuus tutustua 
varsinaisiin strategisiin suuntaviivoihin, jotka esitetään kyseisessä toimintasuunnitelmassa.

Rahoituskehys ja määrärahojen jakautuminen tavoitteiden kesken

Kuluttajaohjelma on määrärahoilla mitattuna erittäin pieni. Unionin 27 jäsenvaltiossa on 
yhteensä 500 miljoonaa kuluttajaa. Ohjelmaan osoitettu keskimääräinen vuosittainen määrä 
on 5 senttiä kuluttajaa kohden. Määrä on myös suhteessa laskenut edelliseen kauteen 
verrattuna. Silloin määrä oli 7 senttiä kuluttajaa kohden. On aivan oikeutettua kysyä, 
pystytäänkö tällä määrällä saavuttamaan tulevan kuluttajapolitiikan tavoitteet, siitäkin 
huolimatta, että vallitsevan rahoituskriisin aikana on selvää, että on pysyttävä kohtuudessa. 
Joka tapauksessa on todettava, että kokonaismäärärahoja ei missään tapauksessa saa leikata.

Tässä yhteydessä on pidettävä mielessä, että näiden kokonaismäärärahojen ja monivuotisesta 
rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen välillä on yhteys. Rahoituspuitteet riippuvat 
tietysti toimielinten välisistä neuvotteluista, mutta esittelijä ehdottaa, että viitemäärinä (niin 
sanotusti) säilytetään komission ehdottamat määrät (poikkeuksena kuitenkin jäljempänä 
mainittu tavoitteen 1 ja tavoitteen 2 keskinäisen jaon muuttaminen). On myös syytä mainita 
kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevän 
erityisvaliokunnan1 työ (seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen osoitettavien varojen 
korottaminen ainakin viidellä prosentilla), jotta muistetaan parlamentin tavoitteet 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-266
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talousarvioneuvottelujen yhteydessä. Pyydämme komissiota tekemään tarvittaessa tarkistetun 
ehdotuksen ohjelman rahoitusohjetta koskevan määrän mukauttamisesta heti, kun 
monivuotinen rahoituskehys on hyväksytty.

Ehdotetusta määrärahojen jaosta tavoitteiden kesken esittelijä on sitä mieltä, että 
ensimmäiselle tavoitteelle, turvallisuudelle, olisi annettava suhteessa enemmän painoarvoa, 
koska se on esittelijän mielestä ensisijainen tavoite: eurooppalaiset kuluttajat tarvitsevat ennen 
kaikkea turvallisia tuotteita ja palveluita, ja heidän on voitava olla varmoja, että unionissa 
toimii tehokas markkinavalvonta. On myös otettava huomioon, että yleistä tuoteturvallisuutta 
koskevaa direktiiviä on tarkistettava, RAPEX-järjestelmää on uudistettava ja 
turvallisuustietokantoja on parannettava ja että vaarallisia tuotteita koskevien ilmoitusten 
määrä on kasvanut – niitä oli yli 2200 vuonna 2010. Komission jo ehdottaman suhteellisen 
korotuksen lisäksi esittelijä ehdottaa siis, että markkinavalvontaan ja täytäntöönpanotoimiin 
tavoitteen 1 yhteydessä osoitettua osuutta korotetaan kolmella prosenttiyksiköllä, minkä 
jälkeen kyseiselle tavoitteelle varattujen määrärahojen osuus toimintamäärärahoihin 
käytettävissä olevasta kokonaismäärästä nousee 22 prosentista 25 prosenttiin.

Kuluttajia ja kulutusmarkkinoita koskeviin selvityksiin ja analyyseihin unionin tasolla 
varattuja määrärahoja olisi tarkistettava alaspäin. Tietojen keruu on luonnollisesti 
välttämätöntä, jotta voidaan laatia asianmukaista lainsäädäntöä ja pystytään havaitsemaan 
erityiset riskialat, ja tämän vuoksi sitä olisi tuettava. Määrärahojen leikkausta voidaan 
kuitenkin perustella sillä, että tulostaulujen käynnistysvaihe on päättynyt ja että kalliiden 
analyysien ja selvitysten määrää voidaan vähentää ja sen sijaan keskittyä enemmän käytännön 
toimiin. On lisäksi varmistettava, että näiden selvitysten perusteella ryhdytään jatkotoimiin, 
että niillä on yhteys uuden lainsäädännön valmisteluun tai että niiden avulla pyritään 
selvittämään mahdollisia markkinoiden toimintaan liittyviä puutteita tai kuluttajien uusia 
tarpeita. Nämä selvitykset on myös annettava entistä paremmin kaikkien sidosryhmien 
käyttöön. 

Kuluttajakasvatustoimista voidaan todeta, että Dolcetan arviointi osoitti, että sen näkyvyys oli 
heikko, sen "yhden koon" -malli epäonnistunut ja sen sisältö liian jäykkä ja heikosti 
hyödynnettävissä ja ettei sen toiminta ollut tarpeeksi interaktiivista1. Koska on välttämätöntä 
luopua Dolcetasta nykyisessä muodossaan ja keskittyä kuluttajakasvatuksessa eri toimijoiden 
jo kehittämien materiaalien hyödyntämiseen ja asettamiseen saataville verkossa, esittelijä 
ehdottaa, että näihin toimiin ehdotettuja määriä leikataan vielä enemmän kuin komissio on 
ehdottanut.

Selvityksiin sekä kuluttajakasvatukseen osoitettuihin määriin ehdotettujen leikkausten 
seurauksena ehdotetaan, että tavoitetta 2 varten myönnettyjä toimintamäärärahoja 
vähennetään kolme prosenttia (37 prosentista 34 prosenttiin).

Ohjelman täytäntöönpanotavat

Komissio ehdottaa ohjelman täytäntöönpanemiseksi seuraavia järjestelyjä: vuotuisten 
työohjelmien hyväksymistä koskeva täytäntöönpanovalta neuvoa-antavaa menettelyä 

                                               
1 SEC(2011) 414 final – Commission Staff Working Document – Evaluation of the Consumer Policy Strategy 
and Programme of Community Action, s. 47–67, 126–128.
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noudattaen, säädösvallan siirtäminen liitteeseen II sisältyvien indikaattorien mukauttamiseksi 
ja sellaisen säännöksen ottaminen liitteen I loppuun, jossa todetaan, että luetteloa voidaan 
täydentää tyypiltään ja vaikutuksiltaan samankaltaisilla lisätoimilla, joilla pyritään ohjelman 
erityistavoitteisiin.

Esittelijän mielestä komission ehdottamissa menettelyissä ei kunnioiteta niitä Euroopan 
parlamentin oikeuksia, joita sille SEUT-sopimuksen mukaan kuuluu. Vuotuisten työohjelmien 
hyväksyminen tuo mukanaan poliittisia valintoja, joiden tarkoituksena on täsmentää ja siis 
täydentää perussäädöksessä vahvistettuja ensisijaisia tavoitteita ja toteutettavia toimia samoin 
kuin rahoitusvarojen jakamista, minkä vuoksi komissiolle on syytä siirtää valtaa SEUT-
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. Tämän vuoksi esittelijä ehdottaa, että vuotuisten 
työohjelmien hyväksymiseen ja liitteessä I olevan toimia koskevan luettelon täydentämiseen 
sovelletaan delegoituja säädöksiä. 

Indikaattorit

Liitteen II indikaattoreita on syytä kehittää. Tavoitteeseen 2 tarvitaan uusia indikaattoreita. 
Vaikka tämä on vaikeaa, odotamme, että komissio ehdottaa uusia indikaattoreita delegoitujen 
säädösten muodossa. Tavoitteen 3 osalta esittelijä pitää tärkeänä lisätä yhdeksi indikaattoriksi 
niiden kuluttajien prosentuaalinen osuus, jotka käynnistävät menettelyn kahdentoista viime 
kuukauden aikana esiintyneen ongelman johdosta: se voi kertoa siitä, kuinka hyvin kuluttajat 
tuntevat menettelyitä ja kuinka kiinnostuneita he ovat niistä. Esittelijä ehdottaa myös, että 
tarkastellaan Euroopan kuluttajakeskusten tunnettuusastetta; tällä hetkellä ne ovat tuttuja vain 
15 prosentille Euroopan kansalaisista1. Mitä taas tulee tavoitteeseen 4, Euroopan 
kuluttajakeskusten verkosto, joka vuonna 2014 tulee toimineeksi seitsemän vuotta, on 
toiminut jo pitkään. Esittelijä ehdottaa tämän vuoksi, että tiedonkulkua verkostossa mittaavan 
indikaattorin lisäksi indikaattoreihin lisätään verkoston vaikuttavuutta mittaavia
indikaattoreita.

Hallinnollinen ja tekninen apu

Esittelijä ehdottaa, että enintään 10,5 prosenttia ohjelmaan osoitetuista määrärahoista voidaan 
käyttää tämän tyyppisten kulujen kattamiseen, jotta varmistetaan, että määrärahoista jää 
huomattava osa käytettäväksi ohjelman tavoitteita palvelevien konkreettisten toimien 
rahoittamiseen.

Toimien sisältöä koskevat täsmennykset tavoitteittain

Tavoite 1

On hyvä, että yleistä tuoteturvallisuutta koskevan direktiivin (varhennetun) tarkistuksen 
yhteydessä ehdotetaan otettavan käyttöön nykyistä epävirallista koordinointijärjestelmää 
(Prosafe) pysyvämpi järjestelmä ja että yhteisiä toimia rahoitetaan.

Esittelijä ehdottaa joitakin parannuksia, joiden tarkoituksena on edistää RAPEX-järjestelmän 

                                               
1 Komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto – Evaluation of the European Consumer Centres Network 
(ECC-Net) – Final report – 14.2.2011, s. 13.
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uudistamista. Eräiden parannusehdotusten tarkoituksena on keskittää viranomaisten vaihto 
riskialoille (esimerkiksi vuonna 20101 näitä olivat tekstiiliteollisuus, johon liittyvät 
ilmoitukset muodostivat 32 prosenttia kaikista ilmoituksista, ja leluteollisuutta, jonka vastaava 
luku oli 25 prosenttia). Kolmansien maiden osalta olisi otettava entistä paremmin huomioon 
tuotantoketjun globalisoituminen ja markkinoiden yhä suurempi keskinäinen riippuvuus. Näin 
ollen olisi keskitettävä hallinnollinen ja lainsäädännön soveltamiseen liittyvä yhteistyö niihin 
maihin, joista tulevia tuotteita merkittävä osa ilmoituksista koskee. Esimerkiksi vuonna 2010 
58 prosenttia ilmoituksista koski Kiinasta2 peräisin olevia tuotteita, ja 16 prosentissa 
tapauksista oli mahdotonta saada selville valmistajia.

Tavoite 2

Esittelijän mielestä on tärkeää tukea eurooppalaisia kuluttajajärjestöjä, koska niillä on tärkeä 
merkitys tiedon levittämisessä, kuluttajien auttamisessa käyttämään oikeuksiaan sekä 
lainsäädännön kehittämisessä. Esittelijä ehdottaa, että niitä rahoitetaan edelleen voimakkaasti 
ja että noudatetaan edelliseen ohjelmaan sisältynyttä selkeämpää esitystapaa, jossa erotettiin 
paremmin toisistaan taloudellinen tuki Euroopan tasolla toimiville järjestöille ja koulutuksen 
rahoitus.

Esittelijä on tyytyväinen, että erittäin hyödyllistä TRACE-järjestelmää jatketaan. Hän toivoo 
kuitenkin, että näiden koulutusten vaikutusta laajennetaan kohdentamalla ne mahdollisuuksien 
mukaan sinne, missä kuluttajien luottamus ja tietoisuus ovat suhteellisen matalalla tasolla tai 
missä kuluttajajärjestöt eivät ole tarpeeksi kehittyneitä. On myös otettava mukaan rajaseudut, 
monipuolistettava kielivalikoimaa ja tarjottava koulutusta laajemmalla alueella (vrt. TRACE-
arviointi3) sekä luotava interaktiivinen vaihto- ja verkottumisfoorumi, jossa kehitetty 
materiaali annetaan käyttöön4. 

Markkinoiden avoimuutta ja tiedotuskampanjoita ajatellen on syytä muistuttaa, että on tärkeää 
lisätä välineitä, joiden avulla kuluttajat pystyvät paremmin vertailemaan kaupallista tarjontaa 
sekä verkon ulkopuolella että verkossa. Sellaisten luotettavien ja helppokäyttöisten 
vertailusivustojen kehittäminen, myös maiden rajat ylittäviä tapauksia varten, joilla esitetään 
hintoja, laatua ja kestävyyttä koskevia vertailukelpoisia tietoja, toisi suurta lisäarvoa.

Esittelijä on tyytyväinen, että komissio on – edellä käsiteltyä – kuluttajakasvatusta koskevissa 
asioissa pyrkinyt ottamaan opiksi aiemmin tehdyistä virheistä. Komissio on vähentänyt 
suhteessa käytettävissä olevia määrärahoja, mutta sen lisäksi se on antanut tukensa 
kuluttajakasvatusvälineiden uudistamiselle sekä kuluttajakasvatusta koskevan vaihtofoorumin 
perustamiselle. On tärkeää huolehtia siitä, että kuluttajakasvatustoimet toteutetaan yhdessä 
jäsenvaltioiden ja ruohonjuuritason toimijoiden kanssa. Lisäksi on ehdottoman tärkeää, ettei 
kohdeyleisöä rajata 15–18-vuotiaisiin, kuten komissio on kaavaillut, vaan että edistetään 
elinikäistä kasvatusta.

                                               
1 RAPEX – Vuotuinen toimintakertomus 2010. 
2 RAPEX – Vuotuinen toimintakertomus 2010.
3 Ecorys – Evaluation of Consumer Education, Information and Capacity Building Actions: Final Report –
lokakuu 2011, s. 139.
4 SEC(2011) 414 final – Commission Staff Working Document – Evaluation of the Consumer Policy Strategy 
and Programme of Community Action, s. 97.
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Tavoite 3

Riitojenratkaisumekanismien helppokäyttöisyys on äärimmäisen tärkeää, jotta 
mahdollisimman monet pystyvät käyttämään niitä. On osoittautunut, että ikääntyneet ja 
vähemmän koulutetut henkilöt eivät kovin herkästi käytä oikeussuojakeinoja1, ja sen vuoksi 
tarvitaan asiaan liittyviä erityistoimia.

Lisäksi on syytä panna merkille kuluttajariitojen verkkovälitteistä riidanratkaisua (ODR), 
josta on tehty lainsäädäntöehdotus, varten varatut määrärahat. Vaihtoehtoista riitojenratkaisua 
(ADR) koskevaan puitedirektiiviehdotukseen liittyen esittelijä korostaa, että on helpotettava 
kansallisten vaihtoehtoiseen riitojenratkaisuun erikoistuneiden elinten välistä vaihtoa –
ajatuksena ei ole avustaa niitä vaan tukea niiden keskinäistä yhteydenpitoa, jotta ne voivat 
paremmin levittää parhaita toimintatapoja ja vaihtaa kokemuksia keskenään.

Tavoite 4

Neljännen tavoitteen määrärahoja on lisätty entisestä. Komissio ehdottaa, että sen 
osarahoitusosuutta Euroopan kuluttajakeskusten rahoittamisesta nostetaan 50 prosentista 
70 prosenttiin. Esittelijä kannattaa tätä ehdotusta, koska Euroopan kuluttajakeskusten 
verkostosta on kuluttajille suurta apua maiden rajat ylittävissä kysymyksissä. Näiden 
keskusten tunnettuutta on kuitenkin tarpeen lisätä.

                                               
1 SEC(2011) 1320 final – Commission Staff Working Document – Impact Assessment, s. 16.


